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1. Στόχος Ερευνητικού Προγράμματος 
Στο πλαίσιο του Ε.Π. Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση και της παρούσας πρόσκλησης, η 
σύνταξη και η ανάρτηση της οποίας είναι αρµοδιότητα της Μονάδας Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης, επιδιώκεται η απόκτηση πολύτιµων ερευνητικών εµπειριών από τους 
εµπλεκόµενους ερευνητές έτσι ώστε αυτοί να συµβάλλουν στην επιστηµονική πρόοδο αλλά και 
στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.  

Παράλληλα η Έρευνα, συµβάλλει µακροπρόθεσµα στην αύξηση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήµατος της χώρας, µε την δηµιουργία επιστηµόνων 
κατάλληλων να στελεχώσουν ως επιστηµονικό και ερευνητικό προσωπικό τα Ιδρύµατα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα.  

Ο βασικός στόχος της χρηµατοδοτούµενης µε την παρούσα Πρόσκληση έρευνας, είναι η 
αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εθνικών ερευνητικών οµάδων οι οποίες θα είναι 
ανταγωνιστικές σε τοµείς στρατηγικής σηµασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Οι Επιµέρους στόχοι της ενίσχυσης της διεπιστηµονικής ή και διιδρυµατικής έρευνας είναι: 

� Η ενίσχυση της αριστείας  

� Η ανάπτυξη της διεπιστηµονικής έρευνας, δηλαδή η συγκρότηση οµάδας ή επιτροπής 
που αποτελείται (συγκροτείται) από επιστήµονες πολλών επιστηµονικών κλάδων 
προκειµένου να εξετάσει (ερευνήσει και αποφανθεί) για ένα αντικείµενο που απαιτεί τις 
γνώσεις εµπειρίες πολλών ειδικοτήτων. 

� Η συνέργεια µεταξύ ερευνητικών οµάδων διαφορετικών ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και 
Ινστιτούτων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο ή διαφορετικό γνωστικό αντικείµενο ώστε 
να δηµιουργηθούν πολλαπλασιαστικά φαινόµενα, να επιτευχθεί οικονοµία κλίµακας, να 
βελτιωθεί η διάχυση της παραγόµενης γνώσης και της τεχνογνωσίας και να 
αναπτυχθούν µονιµότερες συνεργασίες τόσο στο ερευνητικό όσο και στο εκπαιδευτικό 
επίπεδο. 

� Την ανάπτυξη συνεργασιών µε ιδρύµατα και ερευνητικά κέντρα της χώρας και του 
εξωτερικού. 

2. Τελικοί Δικαιούχοι 

 
Τα Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, η ΑΣΠΑΙΤΕ, Ερευνητικά Κέντρα του Ν.1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του 
Ν.2919/2001 Αρ.1, και Αρ.8, του Ν.3170/2003 Αρ. 11 και του Ν.3297/2004 Αρ.12. 

3. Ερευνητικές Ομάδες 
Σε κάθε Ερευνητικό Έργο που θα εγκριθεί στο πλαίσιο του εν λόγω Ερευνητικού Προγράµµατος  
συγκροτείται η εξής Ερευνητική Οµάδα: 
Η κύρια ερευνητική οµάδα (Κ.Ε.Ο.), η οποία αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) ερευνητικές 
οµάδες, που πλαισιώνονται από την Οµάδα εξωτερικών συνεργατών (ΟΕΣ).  

 
Αναλυτικότερα το ανθρώπινο ερευνητικό δυναµικό µπορεί να έχει την ακόλουθη σύνθεση: 
 
1 Μέλη κύριας ερευνητικής οµάδας (ΚΕΟ): 
Αφορά τα µέλη των τριών τουλάχιστον συνεργαζόµενων ερευνητικών οµάδων οι οποίες 
έχουν την ακόλουθη σύνθεση: 
 (α) Συντονιστής  

1.      Για την κατηγορία Πράξης «Θαλής» µε τελικούς δικαιούχους τα ΑΕΙ: 
(ένας για κάθε ερευνητική πρόταση/ Πράξη): Είναι ο κύριος επιβλέπων και 
υπεύθυνος του ερευνητικού προγράµµατος Πράξης για το σύνολο των 
συνεργαζόµενων ερευνητικών οµάδων, ο οποίος θα πρέπει να είναι, Καθηγητής, 
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Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας Πανεπιστηµίου, ή Καθηγητής, 
Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας, ή Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΙ µε 
διδακτορικό τίτλο σπουδών, του επισπεύδοντος τµήµατος που υποβάλλει την 
πρόταση. Οι Λέκτορες και οι Καθηγητές Εφαρµογών, δύναται να συµµετάσχουν µε 
την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 77 και 78 του Ν.4009/2011 (κατ΄ 
εφαρµογή των οποίων σε περίπτωση που παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα τους 
αντικαθίστανται µε Απόφαση της Συγκλήτου)    

2.   Για την κατηγορία Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Ερευνητικά Κέντρα» µε µε τελικούς 
δικαιούχους τα Ερευνητικά Κέντρα (ένας για κάθε ερευνητική πρόταση/ Πράξη):  
Είναι ο κύριος επιβλέπων και υπεύθυνος του ερευνητικού προγράµµατος Πράξης 
για το σύνολο των συνεργαζόµενων ερευνητικών οµάδων, ο οποίος θα πρέπει να 
είναι, Ερευνητής ή Ειδικός Λειτουργικός Επιστήµονας, Ερευνητικού Κέντρου του Ν. 
1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του Ν. 2919/2001 Αρ.1 και Αρ.8 και του Ν.3297/2004 
Αρ.12 και λοιπά Ερευνητικά Κέντρα της χώρας δηµόσιου χαρακτήρα, (Οδηγία 
2004/18/ΕΚ, 31-03-2004, Άρθρο 1, §9),     

 
β) Υπεύθυνος Ερευνητικής Οµάδας (ένας για κάθε ερευνητική οµάδα, και 

εποµένως τουλάχιστον 3 ανά ερευνητική πρόταση / πράξη), της κάθε 
συνεργαζόµενης ερευνητικής οµάδας ο οποίος θα πρέπει να είναι Καθηγητής, 
Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας Πανεπιστηµίου, ή Καθηγητής, 
Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας, ή Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΙ µε 
διδακτορικό τίτλο σπουδών, του επισπεύδοντος τµήµατος που υποβάλλει την 
πρόταση. Οι Λέκτορες και οι Καθηγητές Εφαρµογών, δύναται να συµµετάσχουν µε 
την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 77 και 78 του Ν.4009/2011 (κατ΄ 
εφαρµογή των οποίων σε περίπτωση που παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα τους 
αντικαθίστανται µε Απόφαση της Συγκλήτου)  , ή Ερευνητής ή Ειδικός Λειτουργικός 
Επιστήµονας, Ερευνητικού Κέντρου του Ν. 1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του Ν. 
2919/2001 Αρ.1 και Αρ.8 και του Ν.3297/2004 Αρ.12 και λοιπά Ερευνητικά Κέντρα 
της χώρας δηµόσιου χαρακτήρα, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, 31-03-2004, Άρθρο 1, §9. 

γ) τα µέλη των ερευνητικών οµάδων, µπορεί να είναι: 
�  Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας Πανεπιστηµίου,  

του Πανεπιστηµίου που υποβάλει την πρόταση ή άλλου Πανεπιστηµίου της 
χώρας. Οι Λέκτορες, δύναται να συµµετάσχουν µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4009/2011 (κατ΄ εφαρµογή του οποίου σε 
περίπτωση που παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα τους αντικαθίστανται µε 
Απόφαση της Συγκλήτου),  

� Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας, ή Καθηγητής 
Εφαρµογών ΤΕΙ µε διδακτορικό τίτλο σπουδών, του ΤΕΙ που υποβάλει την 
πρόταση ή άλλου ΤΕΙ της χώρας. Οι Καθηγητές Εφαρµογών, δύναται να 
συµµετάσχουν µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 78 του 
Ν.4009/2011 (κατ΄ εφαρµογή του οποίου σε περίπτωση που παύσουν να 
ασκούν τα καθήκοντα τους αντικαθίστανται µε Απόφαση της Συγκλήτου), 

� ερευνητές ή Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες Ερευνητικού Κέντρου του Ν. 
1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του Ν. 2919/2001 Αρ.1 και Αρ.8 και του 
Ν.3297/2004 Αρ.12 και λοιπά Ερευνητικά Κέντρα της χώρας δηµόσιου 
χαρακτήρα, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, 31-03-2004, Άρθρο 1, §9, σύµφωνα µε 
την 5/11/09 Επιστολή της ΕΥ∆ προς τις Επιτροπές Ερευνών των ΑΕΙ),  

� µετακαλούµενοι ερευνητές Εξωτερικού, για όσο χρονικό διάστηµα είναι 
απαραίτητο για την επιτυχία της πρότασης,  

 
2 Μέλη οµάδας εξωτερικών συνεργατών (ΟΕΣ): 
 

α) Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας Ιδρυµάτων Εσωτερικού ή 
Εξωτερικού,  Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΙ,  

β) ερευνητές ελληνικών και ξένων ερευνητικών κέντρων και Πανεπιστηµίων, 
γ) µεταδιδακτορικοί ερευνητές µε πλήρη ή µερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο,  
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δ) Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες µε εκπόνηση διδακτορικής διατριβής µε θέµα της διατριβής 
που σχετίζεται άµεσα µε το συγκεκριµένο ερευνητικό έργο, µε την προϋπόθεση ότι 
για την εν λόγω έρευνα δεν χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα «Ηράκλειτος», 

ε)  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Προπτυχιακοί φοιτητές, 
στ) εµπειρογνώµονες,  
ζ) άτοµα για συντήρηση εξοπλισµού, µέλη ΕΤΠ, τεχνικών εργαστηριών, 

εργαστηριακοί συνεργάτες κλπ. 
 
Στο σύνολο της, η κύρια ερευνητική οµάδα δεν µπορεί να απαριθµεί λιγότερα από εννιά (9) 
και περισσότερα από δεκαοκτώ (18) µέλη, προκειµένου να είναι λειτουργική. 
Σε αυτά τα µέλη περιλαµβάνονται: α) ο συντονιστής, (ο οποίος µπορεί ταυτόχρονα να είναι και 
υπεύθυνος µιας εκ των τουλάχιστον τριών ερευνητικών οµάδων), β)οι υπεύθυνοι των 
ερευνητικών οµάδων και γ) τα υπόλοιπα µέλη των ερευνητικών οµάδων, όπως αυτά 
αναφέρονται παραπάνω. ∆εν περιλαµβάνονται οι µετακαλούµενοι ερευνητές στον παραπάνω 
περιορισµό για τον αριθµό των µελών της ΚΕΟ. 

Με τον όρο µετακαλούµενο ερευνητή εξωτερικού εννοούµε ερευνητή από Ίδρυµα του 
εξωτερικού, µε έντονη ενεργή ερευνητική δραστηριότητα και επιστηµονικό υπόβαθρο σχετικό µε 
την εν λόγω έρευνα, µεγάλου κύρους, του οποίου η συµµετοχή αξιολογήθηκε, από την 
αντίστοιχη Θεµατική Επιτροπή όσον αφορά την επαύξηση της βαθµολογίας της πρότασης, µε 
βάση το βιογραφικό του καθώς και την Αποστολή Αποδοχής- Βεβαίωση Συνεργασίας, όπου 
αναγράφεται αναλυτικά το αντικείµενο για το οποίο καλείται να υλοποιήσει σχετιζόµενο µε 
συγκεκριµένα ΠΕ και παραδοτέα. 

Η κάθε ερευνητική οµάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δυο (2) άτοµα(τον υπεύθυνο 
και ένα µέλος). 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, κάθε µέλος ∆ΕΠ Πανεπιστηµίου ή ΕΠ ΤΕΙ µε 
διδακτορικό, ή ερευνητής Ερευνητικού Κέντρου, έχει δικαίωµα να συµµετάσχει σε µέχρι 
τρεις (3) κύριες ερευνητικές οµάδες, από τις οποίες σε µια (1) µπορεί να είναι 
Συντονιστής. 

Ο Συντονιστής της ερευνητικής πρότασης (πέραν της πρότασης που συντονίζει, στην οποία 
µπορεί να είναι και υπεύθυνος ερευνητικής οµάδας ή απλό µέλος της ΚΕΟ), µπορεί να 
συµµετάσχει το ανώτερο σε δύο (2) επιπλέον ΚΕΟ ως υπεύθυνος ή ως µέλος, είτε σε δύο (2) 
επιπλέον ΟΕΣ ως µέλος, είτε σε µία (1)επιπλέον ΚΕΟ και µια (1)επιπλέον ΟΕΣ. Προφανώς 
στην περίπτωση που ο Συντονιστής µιας πρότασης είναι α) και υπεύθυνος ερευνητικής οµάδας 
της πρότασης που συντονίζει και β) συµµετέχει και σε άλλες 2 προτάσεις, εµφανίζεται συνολικά 
σε 4 ρόλους χωρίς όµως να καταστρατηγείται ο κανόνας  συµµετοχής του σε συνολικά 3 
ερευνητικές προτάσεις. 

 
 

Επισηµαίνεται ότι κατά την διάρκεια του πρώτου χρόνου υλοποίησης της έρευνας, δεν 
δύναται να αλλάξει ο Συντονιστής & κανένα µέλος της κύριας ερευνητικής οµάδας εκτός 
για λόγους ανωτέρας βίας.  

4. Χρονική Διάρκεια Ερευνητικού Έργου 
 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου για τα  Ερευνητικά Έργα της 
προτεινόµενης πράξης, είναι από τρία (3) ως και πέντε (5)  έτη ενώ η ηµεροµηνία έναρξης 
δύναται να είναι η ηµεροµηνία της ανακοίνωσης των προτάσεων που διακρίθηκαν βαθµολογικά 
και προκρίνονται προς χρηµατοδότηση.  

Η ηµεροµηνία λήξης του φυσικού αντικειµένου, δύναται να είναι µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 
2015.  
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Η επιλεξιµότητα των δαπανών για τα παραπάνω έργα/ υποέργα αρχίζει από την ηµεροµηνία 
της ανακοίνωσης των προτάσεων που διακρίθηκαν βαθµολογικά και προκρίνονται προς 
χρηµατοδότηση.  
 
 

5.  Παραδοτέα του Ερευνητικού Έργου  
Ως Παραδοτέα του Ερευνητικού Έργου ορίζονται ενδεικτικά τα εξής: 

� οι σχετικές δηµοσιεύσεις σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε 
διεθνή συνέδρια µε κριτές, οι τυχόν µονογραφίες,  

� τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, ISO, πατέντες, νέες πειραµατικές διατάξεις, νέα 
προϊόντα, σχέδια και προτάσεις για βελτίωση παρεχόµενων υπηρεσιών, καινοτοµικές 
υποδείξεις – προτάσεις επίλυσης προβληµάτων των φορέων της παραγωγής, 
πρωτόκολλα παρακολούθησης ή µέτρησης µεταβλητών σε ανθρωπογενή ή σε 
φυσικά συστήµατα, πιλοτικές µονάδες  κτλ. 

� οι διδακτορικοί τίτλοι που είναι πιθανόν να προκύψουν κατά την διάρκεια υλοποίησης 
της έρευνας  

� οι τεχνικές αναφορές και απολογιστικές εκθέσεις κλπ  
 

Τα παραπάνω παραδοτέα θα είναι διαθέσιµα για τις ανάγκες παρακολούθησης και ελέγχου του 
έργου από την ΕΥ∆. Επιπλέον µε την ολοκλήρωση του έργου και την κατάθεση της ∆ΟΠ 
θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά σε CD. 
Σε περίπτωση που κάποια έρευνα δεν µπορεί να καταλήξει στα παραπάνω παραδοτέα, για 
επιστηµονικούς, ερευνητικούς ή ακαδηµαϊκούς λόγους, συντάσσεται Επιστηµονική Έκθεση από 
τον επιστηµονικό Υπεύθυνο σε συνεργασία µε την κύρια ερευνητική οµάδα, η οποία 
υποβάλλεται µέσω της Επιτροπής Ερευνώνστην ΕΥ∆/ΕΠ∆ΒΜ προς αξιολόγηση της 
ερευνητικής προσπάθειας και των ενδιάµεσων παραδοτέων, καθώς και εξέταση έγκρισης των 
δαπανών που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί. 

 

6. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Ο διατιθέµενος Συνολικός Προϋπολογισµός: 

α) για την Κατηγορία Πράξης «ΘΑΛΗΣ» µε τελικούς δικαιούχους τα ΑΕΙ, ανέρχεται στα 
120.000.000,00€.  

β) για την Κατηγορία Πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» µε τελικούς δικαιούχους 
τα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ανέρχεται στα 12.000.000,00€. 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης δύναται να προχωρήσει σε µικρή αύξηση του προϋπολογισµού 
αυτού για να καλύψει άριστες προτάσεις κατά τα οριζόµενα κατωτέρω.  

Από τον συνολικό π.υ. αυτό, 30% διατίθεται ειδικά για άριστες προτάσεις υψηλής ποιότητας, 
µε τελική βαθµολογία άνω των 3,75 βαθµών (µε µέγιστη δυνατή βαθµολογία 4,00) ενώ το 
υπόλοιπο 70% κατανέµεται σε έξι (6) θεµατικές περιοχές (βάση της  κατωτέρω κατανοµής) 

Κάθε Ερευνητικό Έργο το οποίο αξιολογήθηκε θετικά χρηµατοδοτείται συνολικά µέχρι το ποσό 
των 600.000,00€.  
Ειδικά για την κατηγορία Πράξης  µε τίτλο «ΘΑΛΗΣ» και τελικούς δικαιούχους τα ΑΕΙ, 
διακρίνονται οι άµεσες και οι έµµεσες δαπάνες. Οι έµµεσες δαπάνες θα αποτελούν ποσό 17% 
του συνολικού προϋπολογισµού των υποέργων της πράξης που θα υλοποιηθούν µε ίδια µέσα 
(Σχέδια Υλοποίησης µε ίδια Μέσα). Σύµφωνα µε την αναµενόµενη Απόφαση του Υπουργού 
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Ανάπτυξης (η οποία θα εκδοθεί κατόπιν της σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
που ενέκρινε την εισαγωγή σε έργα ΕΚΤ ποσού κατ’ αποκοπήν δαπανών (flat rate) 17%), οι 
έµµεσες δαπάνες θα περιληφθούν σε κατ’ αποκοπήν ποσό (flat rate) έµµεσων δαπανών.  
 
Ενόψει της πρόβλεψης των κατ’ αποκοπήν καλυπτόµενων έµµεσων δαπανών και προκειµένου 
να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση του Προγράµµατος, η Επιτροπή Ερευνών κάθε 
Ιδρύµατος καθώς και το ίδιο το Ίδρυµα µέσω του νόµιµου εκπροσώπου του, θα συνάπτουν 
ειδικό συµφωνητικό µε τον επιστηµονικό υπεύθυνο κάθε Προγράµµατος στο οποίο θα 
δεσµεύεται ρητά να του καλύψει κάθε αναγκαία δαπάνη για το Πρόγραµµα από τις 
λογιζόµενες ως έµµεσες δαπάνες. 
Ενώ για την κατηγορία Πράξης µε τίτλο «ΘΑΛΗΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ», διακρίνονται οι 
άµεσες και οι έµµεσες δαπάνες. Οι έµµεσες δαπάνες δύναται να αποτελούν ποσό µέχρι 17% 
του συνολικού προϋπολογισµού των υποέργων της πράξης που θα υλοποιηθούν µε ίδια µέσα 
(Σχέδια Υλοποίησης µε ίδια Μέσα).  
Σύµφωνα µε το άρθρο 31 «Έµµεσα έξοδα» της υπ’ αριθ.14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 
540/Β) Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης, στις περιπτώσεις πράξεων 
συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ που υλοποιούνται από δικαιούχους µε ίδια µέσα µέσω 
επιχορήγησης ή χρηµατοδότησης, οι έµµεσες δαπάνες µπορούν να αποτελούν αντικείµενο κατ’ 
αποκοπή υπολογισµού επί των άµεσων δαπανών. Λαµβάνοντας υπόψη το µε αριθµ. πρωτ. 
2753/ΕΥΘΥ115/20-01-2009 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε θέµα 
«Έµµεσο κόστος πράξεων επιχορηγήσεων του ΕΚΤ», η µη ύπαρξη στην παρούσα φάση 
εγκεκριµένης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µεθοδολογίας για την εφαρµογή του Άρθρου 11(3) 
β) (άρθρο 11, παρ. 3 στοιχ. β) του Κανονισµού 1081/2006, σηµαίνει ότι µέχρι την 
οριστικοποίηση των υπό διαµόρφωση ρυθµίσεων οι έµµεσες δαπάνες πράξεων επιχορηγήσεων 
του ΕΚΤ είναι επιλέξιµες εφόσον: 

(i) Βασίζονται στο πραγµατικό κόστος για την εκτέλεση της πράξης. 
(ii) Καταλογίζονται στην πράξη αυτή κατ’ αναλογία, σύµφωνα µε δίκαιη και δεόντως 

αιτιολογηµένη µέθοδο κατανοµής. 
(iii) Η δήλωσή τους γίνεται µε πλήρη δικαιολογητικά έγγραφα (όχι κατ΄ αποκοπή). 

 
Το ύψος του τελικού προϋπολογισµού κάθε Ερευνητικού Έργου θα καθορισθεί στην απόφαση 
ένταξης,  βάση του προϋπολογισµού που θα έχει περιληφθεί στην κάθε υποβληθείσα πρόταση 
όπως θα έχει αξιολογηθεί και όπως θα έχει οριστικοποιηθεί στο Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης 
Πράξης. 

 
Σηµειωτέον: ότι κατά τα οριζόµενα κατωτέρω στα κεφάλαια 9., 10. και 11. η Επιτροπή 
Ερευνών των Ιδρυµάτων θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, να διατηρεί 
ξεχωριστή λογιστική µερίδα για κάθε Ερευνητικό Έργο, µε την οποία θα παρακολουθεί συνεχώς 
την οικονοµική πρόοδο της έρευνας. 

 

7. Θεματικές Περιοχές Ερευνητικών Έργων 

Τα Ερευνητικά Έργα που εγκρίνονται για χρηµατοδότηση αφορούν τις ακόλουθες θεµατικές 
περιοχές έρευνας µε την ακόλουθη κατανοµή του διατιθέµενου προϋπολογισµού (που όπως 
ορίσθηκε ανωτέρω είναι το 70% του συνολικού π.υ. της Κατηγορίας Πράξης): 

 

 

Α/Α Θεµατική Περιοχή Ποσοστό  
χρηµατοδότησης 
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1 
Ανθρωπιστικές Επιστήµες, Επιστήµες Εκπαίδευσης, 
Επιστήµες Πολιτισµού-Εικαστικές Επιστήµες – Καλές 
Τέχνες 

8% 

2 Νοµικές, Κοινωνικές και Οικονοµικές Επιστήµες 8% 

3 Βιολογικές και ιατρικές επιστήµες 16% 

4 Γεωτεχνικές επιστήµες, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και 
διαστηµικές επιστήµες 13% 

5 Επιστήµες µαθηµατικών, φυσικής, χηµείας 9% 

6 Επιστήµες Μηχανικών, Επιστήµες πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών 16% 

8. Διαδικασία Αξιολόγησης 
Η ∆ιαδικασία αξιολόγησης η οποία είναι αρµοδιότητα της Μονάδας Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

1. Στάδια Αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση ακολουθεί τα παρακάτω τέσσερα στάδια: 

1. Έλεγχος των κριτηρίων αποκλεισµού Προτάσεων Χρηµατοδότησης Ερευνητικής 
Οµάδας (ΠΧΕΟ) / προκαταρκτικός έλεγχος. 

2. Α΄ φάση της αξιολόγησης  µε βάση τις επικαιροποιηµένες συνόψεις των ΠΧΕΟ  στα 
αγγλικά από διεθνείς αξιολογητές. 

3. Β΄ φάση αξιολόγησης µε βάση τις εκτενείς επικαιροποιηµένες προτάσεις στα αγγλικά 
από διεθνείς αξιολογητές. 

4. Οριστικοποίηση των προς χρηµατοδότηση προτάσεων από ειδική επιτροπή εργασίας 
που ορίζεται από την ΕΥ∆. 

Οι αξιολογήσεις και στην α’ και στη β΄ φάση αξιολόγησης γίνονται από ∆ιεθνείς Αξιολογητές. 

Ο κάθε Αξιολογητής δηλώνει εκ των προτέρων ότι α) δεν έχει καµία σχέση µε τους 
συµµετέχοντες στις προτάσεις που αναλαµβάνει να κρίνει και β) ότι δεν ανήκει στον αντίστοιχο 
Φορέα που υποβάλει την πρόταση για Αξιολόγηση.  

Είναι απόρρητη η ανακοίνωση των στοιχείων του Αξιολογητή που αξιολόγησε την κάθε 
πρόταση. Η Ειδική Υπηρεσία έχει την ευχέρεια να κοινοποιήσει κατάλογο µε όλα τα ονόµατα 
των αξιολογητών  στον οποίο όµως δε θα περιλαµβάνεται οποιαδήποτε αναφορά στις ΠΧΕΟ 
που αξιολόγησε ο κάθε Αξιολογητής. 

 

2. Α΄ Φάση Αξιολόγησης  
Η Α΄ Φάση αξιολόγησης προβλέπει την αξιολόγηση των προς χρηµατοδότηση προτάσεων από 
ανεξάρτητους, διεθνείς κριτές / εµπειρογνώµονες. Οι διεθνείς αξιολογητές θα προκρίνουν ποιες 
προτάσεις είναι σκόπιµο να προωθηθούν σε πλήρη αξιολόγηση και βαθµολόγηση, όπου θα 
κριθεί εάν εντέλει θα χρηµατοδοτηθούν και υπό ποιους όρους. Για διευκόλυνση της διαδικασίας 
οι αξιολογητές βαθµολογούν µε τη διεθνώς αναγνωρισµένη κλίµακα 1-4. Κρίνονται θετικά για 
περαιτέρω αξιολόγηση και προκρίνονται στη β’ φάση όσων προτάσεων ο µέσος όρος της 
βαθµολογίας των δύο κριτών κάθε κριτηρίου, ισούται ή υπερβαίνει το βαθµολογικό πήχη του 
3,25. 

Κάθε πρόταση αξιολογείται από 2 ∆ιεθνείς Αξιολογητές. Σε περίπτωση βαθµολογικής 
διαφοράς άνω των 2 µονάδων (στην αναφερόµενη ανωτέρω κλίµακα 1-4) µεταξύ της συνολικής 
βαθµολογίας των 2 κριτών γίνεται προσφυγή σε 3ο Αξιολογητή. Η τελική βαθµολογία 
προκύπτει από τον συνυπολογισµό των δύο πλησιέστερων βαθµολογιών. 

Η αξιολόγηση των συνόψεων των προτάσεων από τους διεθνείς αξιολογητές λαµβάνει χώρα εξ΄ 
αποστάσεως, µέσω ειδικής ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρµας. Οι διεθνείς αξιολογητές θα 
είναι εµπειρογνώµονες µε διεθνή εµπειρία σε αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων. Οι εν 
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λόγω αξιολογητές δε δύναται να αποτελούν µέλη της ερευνητικής οµάδας της εκάστοτε 
πρότασης. 

Οι διεθνείς αξιολογητές κρίνουν τη σκοπιµότητα χρηµατοδότησης µε βάση τα εξής κριτήρια: 

Αριστεία Ερευνητικής Οµάδας (του Επιστηµονικού Υπευθύνου, και των µελών της 
Ερευνητικής Οµάδας). Θα ληφθούν υπόψη η εµπειρία,  η επιστηµονική αναγνώριση,  η  
ποιότητα των δηµοσιεύσεων, τα χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα και  οι διεθνείς 
συνεργασίες. 

Αριστεία Ερευνητικής Πρότασης. Θα ληφθούν υπόψη  η καινοτοµικότητα της πρότασης, η 
µεθοδολογία, η κρισιµότητα των προβληµάτων που αντιµετωπίζονται και η εµβέλεια των 
επιπτώσεων  σε ακαδηµαϊκό, ερευνητικό και κοινωνικό επίπεδο. 

 

3. Β΄ Φάση Αξιολόγησης  
Για όσες εκ των προτάσεων προκριθούν στη β’ φάση θα ζητηθεί υποβολή αναλυτικής, εκτενούς 
πρότασης στην αγγλική γλώσσα. Στις αναλυτικές προτάσεις θα είναι δυνατή και η συµπλήρωση 
τους µε επικαιροποιηµένα στοιχεία. 

Η βαθµολόγηση και αξιολόγηση των εκτενών  προτάσεων στην αγγλική γλώσσα θα γίνει από 
τρεις διεθνείς αξιολογητές, στους οποίους δύνανται να περιλαµβάνονται οι 2 αξιολογητές της α΄ 
φάσης καθώς και από ένα τρίτο κριτή ο οποίος δεν είχε εµπλακεί στην διαδικασία αξιολόγησης 
της α΄ φάσης. 

Η τελική βαθµολογία της β’ φάσης αξιολόγησης, προκύπτει  από το άθροισµα των µέσων όρων 
της βαθµολογίας των κριτών κάθε κριτηρίου.  

Κάθε ∆ιεθνής Αξιολογητής βαθµολογεί από 1 έως 4, άρα η συνολική βαθµολογία κυµαίνεται 
από 1-4, µε άριστα το 4 και µε µικρότερη δυνατή βαθµολόγηση το 1. 

∆εν θα χρηµατοδοτηθούν προτάσεις µε βαθµό κατώτερο του 3,25  (βάση). Φυσικά η 
µέγιστη δυνατή βαθµολογία είναι το 4.0.(µε εξαίρεση τις προτάσεις που δύναται να 
ανέλθουν το 4.0 λόγω επαυξήσεων) 

 

Η Αξιολόγηση των προτάσεων στη β’ φάση αξιολόγησης από τους διεθνείς αξιολογητές θα 
πραγµατοποιηθεί βάση των εξής κριτηρίων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης: 

i. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης (Επάρκεια Ερευνητικών Υποδοµών), 
ii. Σκοπιµότητα της πράξης (Αριστεία Ερευνητικής Πρότασης),   
iii. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και  
iv. Ωριµότητα της πράξης (Αριστεία Ερευνητικής Οµάδας). 

Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση των αναλυτικών προτάσεων στην αγγλική γλώσσα από τους 
διεθνείς αξιολογητές κατά τη β’ φάση αξιολόγησης θα λάβει χώρα εξ αποστάσεως µέσω ειδικής 
ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρµας.  

Η βαθµολόγηση στη Β΄ φάση γίνεται µε ΝΑΙ/ΟΧΙ για το κριτήριο (i) (Πληρότητα και Σαφήνεια της 
Πρότασης) και (iii) (Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων). Προϋπόθεση θετικής 
αξιολόγησης της Πράξης είναι να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια των εν λόγω 
Κατηγοριών. Έτσι, εάν σε κάποιο από τα κριτήρια, µε τη σειρά που παρουσιάζονται, η 
αξιολόγηση είναι ΟΧΙ, η ΠΧΕΟ απορρίπτεται και αποκλείεται από τη περαιτέρω αξιολόγηση.   

Οι αξιολογητές βαθµολογούν κάθε ένα από τα κριτήρια (ii), (iv) από το 1  έως το 4  (µε 
ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου), µε άριστα το 4. Για τα κριτήρια αυτά υφίσταται λόγος 
αποκλεισµού αν η βαθµολογία σε αυτά είναι µικρότερη του 2.   

Η τελική βαθµολογία του κάθε κριτηρίου θα είναι ο µέσος όρος της βαθµολογίας των τριών 
κριτών για το κριτήριο αυτό,  ενώ η συνολική βαθµολογία της κάθε πρότασης που δεν έχει 
αποκλειστεί κατά τα ανωτέρω θα υπολογίζεται από το άθροισµα των µέσων όρων της 
βαθµολογίας των κριτών κάθε κριτηρίου.  

Οι Αξιολογητές  τεκµηριώνουν ρητά τους λόγους της βαθµολογίας κάθε κριτηρίου. 
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Επίσης διατυπώνουν την άποψή τους σχετικά µε το ύψος του προϋπολογισµού για την 
ορθολογική εκτέλεση του υποέργου. Κατά το στάδιο αυτό µπορούν οι Αξιολογητές 
τεκµηριωµένα να ζητήσουν µείωση του προϋπολογισµού εάν κρίνουν ότι ο προτεινόµενος 
προϋπολογισµός δεν αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του έργου ή/και τεκµηριώνεται επαρκώς. 

Σε περίπτωση που οι βαθµολογίες 2 εκ των κριτών για την ίδια ΠΧΕΟ, διαφέρουν κατά 
περισσότερο από  1,2  µονάδες, στην βαθµολογική κλίµακα από το 1-4,  καλούνται οι κριτές να 
επαναξιολογήσουν τις προτάσεις τους και τελικά η βαθµολογία υπολογίζεται ως µέσος όρος των 
δύο πλησιέστερων βαθµολογιών.  

Όλες οι ΠΧΕΟ ταξινοµούνται ανάλογα µε τη βαθµολογία τους και ανά θεµατική περιοχή.  

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της β΄ φάσης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα 
σειρά µε βάση τη βαθµολογία τους (µε ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου). 

Ο οριστικός καθορισµός των προς χρηµατοδότηση προτάσεων θα γίνει από την Επιτροπή 
Εργασίας που ορίζεται κατωτέρω στην παράγραφο 5 αφού ληφθεί υπόψη και η κατά το 
παράγραφο 4 επαύξηση της βαθµολογίας. 

 

4. Ειδικές περιπτώσεις επαύξησης της βαθµολογίας 
 

Παρέχεται η δυνατότητα επαύξησης της βαθµολογίας µιας πρότασης στις εξής περιπτώσεις: 

Όταν η πρόταση που υποβάλλεται εκτός από την διεπιστηµονικότητα καλύπτει και την 
διιδρυµατικότητα δηλαδή συµµετέχει στην κύρια ερευνητική οµάδα τουλάχιστον µια ερευνητική 
οµάδα από άλλο Ίδρυµα ή Ερευνητικό Κέντρο, µε συντελεστή 1,03 

Όταν προβλέπεται συµµετοχή στην κύρια ερευνητική οµάδα µετακαλούµενου ερευνητή από το 
εξωτερικό, µε συντελεστή 1,05 

Οι συντελεστές µπορεί να εφαρµόζονται σωρευτικά ως ένα µέγιστο 1,08. Μια πρόταση 
δικαιούται προσαύξηση, µόνο στην περίπτωση που η τελική βαθµολογία της είναι 3,25 
και άνω. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι συγκριτική.  

 

5. Οριστικοποίηση των προς χρηµατοδότηση προτάσεων από ειδική επιτροπή 
εργασίας που ορίζεται από την ΕΥ∆  

Με απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα συγκροτείται ειδική Επιτροπή Εργασίας που αποτελείται 
από εµπειρογνώµονες και από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας και ορίζεται και ο Συντονιστής 
της Επιτροπής Εργασίας. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει µετά από πρόσκληση του συντονιστή και εξετάζει τις περιπτώσεις 
εφαρµογής της επαύξησης της βαθµολογίας κατά τα οριζόµενα υπό 4 ανωτέρω. 

Επίσης εξετάζει την αξιολόγηση του  κριτηρίου (iii), σύµφωνα και µε όσα έχουν γραφεί από τους 
διεθνείς Αξιολογητές. Σχετικώς έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει συµπληρωµατικές 
πληροφορίες από τους υποψηφίους.  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή, αφού κατατάξει τις προτάσεις σε φθίνουσα βαθµολογική σειρά 
αποκλείοντας όσες έχουν λάβει βαθµολογία κάτω του 3,25. διαµορφώνει τον τρόπο κατανοµής 
του διατιθέµενου ενδεικτικού π/υ όπως περιγράφεται στην ισχύουσα Πρόσκληση, λαµβάνοντας 
υπόψη τη Θεµατική Περιοχή Έρευνας και τους ενδεικτικούς π/υ των Αξόνων Προτεραιότητας. 

Σε περίπτωση υψηλών βαθµολογιών των Προτάσεων, η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στην 
Ειδική Υπηρεσία την αύξηση του συνολικού προϋπολογισµού της Κατηγορίας Πράξης ώστε να 
χρηµατοδοτηθούν περισσότερες προτάσεις 

Σε περίπτωση που ο φορέας της επιλεγόµενης πρότασης δεν αποδεχθεί την ένταξη της 
πρότασής του, µετά από πιθανές τροποποιήσεις που έχουν ζητηθεί από την ΕΥ∆ στην 
υποβαλλόµενη πρόταση, δικαίωµα ένταξης θα έχει η επόµενη πρόταση µε την αµέσως 
υψηλότερη τελική βαθµολογία, σύµφωνα µε την φθίνουσα βαθµολογική κατάταξη των 
προτάσεων 
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9. Τα Ερευνητικά Έργα ως Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις 
Κάθε Ερευνητικό Έργο  που θα αξιολογηθεί θετικά, θα χρηµατοδοτηθεί διακριτά ως 
µεµονωµένη Συγχρηµατοδοτούµενη Πράξη, µε δικαιούχο το ΑΕΙ ή το Ερευνητικό Κέντρο µέσω 
του οποίου υποβλήθηκε η Ερευνητική Πρόταση. 
 

10. Διαδικασία Ένταξης  
Η ∆ιαδικασία Ένταξης η οποία είναι αρµοδιότητα της Μονάδας Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

10.1. Ηλεκτρονική Υποβολή και αποστολή Τεχνικού Δελτίου 
Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) 

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των Προτάσεων που προκρίνονται προς 
χρηµατοδότηση, οι ∆ικαιούχοι (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα) πρέπει να υποβάλουν για κάθε 
Ερευνητικό Έργο το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆Π) καθώς και το σύνολο των 
προβλεπόµενων στην Πρόσκληση αναγκαίων συµπληρωµατικών εγγράφων, όπως 
παρατίθενται κατωτέρω. 

Από την Ειδική Υπηρεσία αποστέλλονται σχετικές οδηγίες συµπλήρωσης, επισηµαίνονται οι 
κρίσιµες παρατηρήσεις των αξιολογητών για την αναµόρφωση του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου και δίνεται πρόσβαση µέσω ειδικών κωδικών στα φύλλα αξιολόγησης των 
αξιολογητών. 

Τα υποβαλλόµενα Τεχνικά ∆ελτία Προτεινόµενης Πράξης θα εξετασθούν από την Ειδική 
Υπηρεσία η οποία δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιβάλει διορθώσεις έτσι ώστε 
το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των προς ένταξη Πράξεων (Ερευνητικών Έργων) να 
ανταποκρίνεται στις παρατηρήσεις της αξιολόγησης. Επίσης δυνατόν είναι να ζητηθούν µικρο-
τροποποιήσεις για διαχειριστικούς - λειτουργικούς λόγους φυσικά χωρίς να αλλοιώνεται το 
φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της αξιολογηθείσας Ερευνητικής Πρότασης. 

 

10.2. Συμπλήρωση ΤΔΠΠ. 

 
Το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης για κάθε Ερευνητικό Έργο θα περιλαµβάνει: 

• ένα Υποέργο για εκτέλεση µε ίδια µέσα των δράσεων του Ερευνητικού Έργου είτε  
• ένα Υποέργο εκτέλεσης µε ίδια µέσα και ένα Υποέργο προµήθειας για την περίπτωση 

προµηθειών εξοπλισµού / υπηρεσιών για ποσό άνω των 60.000 πλέον ΦΠΑ 
 

Σηµειώνεται ότι: 
1. κάθε προµήθεια στα πλαίσια του υποέργου της εκτέλεσης µε ίδια µέσα δεν πρέπει να 

ξεπερνά το όριο του πρόχειρου διαγωνισµού, δηλ. 60.000 € + ΦΠΑ.  
2. δεν θα είναι αποδεκτή η κατάτµηση σε οµοειδείς συµβάσεις για το ίδιο αντικείµενο εντός 

του υποέργου εκτέλεσης µε ίδια µέσα, προκειµένου να καλυφθεί ο περιορισµός του 
ορίου του πρόχειρου διαγωνισµού ανά σύµβαση. Σε αυτή την περίπτωση θα 
δηµιουργούνται ξεχωριστά υποέργα προµηθειών. 
Ως προς την συµπλήρωση των Τ∆ΠΠ υπάρχουν τα επισυναπτόµενα σχετικά έγγραφα 
µε διευκρινιστικές οδηγίες συµπλήρωσης. 

1. Περιεχόµενο Τ∆ΠΠ 
Τα Τ∆ΠΠ θα υποβληθούν µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ και θα περιέχουν 
τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα όπως περιγράφονταν στην αναλυτική ηλεκτρονική 
υποβολή της πρότασης. 
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2. Συνηµµένα έγγραφα  
Μετά την έγκριση του υποβληθέντος µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής Τ∆ΠΠ από την 
ΕΥ∆/ΕΠΕ∆ΒΜ, θα ακολουθήσει η έντυπη υποβολή του µε υπογραφές και σφραγίδες από τους 
νόµιµους δικαιούχους της Πράξης. 
Επιπρόσθετα θα αποσταλούν – σε έντυπη µορφή µε υπογραφές και σφραγίδες καθώς και σε 
ηλεκτρονική µορφή σε CD- µαζί µε το Τ∆ΠΠ και τα συνηµµένα έγγραφα που απαιτούνται από 
την ισχύουσα Πρόσκληση τα οποία είναι τα εξής (βλέπε Αρχείο zip. µε τα συνηµµένα έγγραφα):  

2.1. Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 
πρόσκληση και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr. Στην 
αίτηση θα αναγράφεται ο συνολικός π/υ της πράξης – Τεχνικού ∆ελτίου. 

2.2. Βεβαίωση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας ∆ικαιούχου (πιστοποιητικό µε βάση το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ). Χρειάζεται µόνο από το Ίδρυµα του Συντονιστή, δηλαδή του ∆ικαιούχου του 
Τ∆ΠΠ 

2.3. Βεβαίωση του δικαιούχου περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της 
πράξης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή 
προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου. 

2.4. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ∆ικαιούχου για την υποβολή της πρότασης στο 
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς και τον ορισµό του Υπεύθυνου του έργου – 
Συντονιστή. Στην προκειµένη περίπτωση θα µας αποσταλεί ξανά η αρχική Απόφαση 
από το αρµόδιο συλλογικό όργανο µε την οποία εγκρίνεται η υποβολή της 
συγκεκριµένης πρότασης και ο ορισµός του Συντονιστή. 

2.5. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την τήρηση του νόµου περί ∆ιασφάλισης Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση και ειδικότερα σύµφωνα µε τους όρους που έθεσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, βεβαίωση της Αρχή ∆ιασφάλισης Ποιότητας για το Τµήµα στο οποίο 
ανήκει ο Συντονιστής της Ερευνητικής Πρότασης, ότι έχει κατατεθεί η έκθεση 
εσωτερικής αξιολόγησης που έχει συνταχθεί από τη ΜΟ∆ΙΠ του Ιδρύµατος και ότι 
είναι δυνατόν στη βάση της έκθεσης αυτής να ξεκινήσει η εξωτερική αξιολόγηση 
του Τµήµατος. (Μόνο από τα ΑΕΙ) 

2.6. Βεβαίωση Συνεργασίας, από κάθε συνεργαζόµενη ερευνητική οµάδα µε την ερευνητική 
οµάδα του επισπεύδοντος ιδρύµατος, όπου θα αποτυπώνεται το φυσικό αντικείµενο που 
θα αναλάβει να εκτελέσει ο κάθε συνεργαζόµενος. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση 
στην περίπτωση µετακαλούµενου ερευνητή, λόγω της επαύξησης που δόθηκε στην 
βαθµολογία των προτάσεων. 

2.7. Βεβαίωση από το Αρµόδιο Συλλογικό όργανο του εκάστοτε ΑΕΙ ή Ερευνητικού 
Κέντρου, ότι θα παράσχει όλες τις απαραίτητες υποδοµές για την διενέργεια της 
έρευνας. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην περίπτωση ∆ιιδρυµατικής 
πρότασης, λόγω της επαύξησης που δόθηκε στην βαθµολογία των προτάσεων. 

2.8. Υπεύθυνη ∆ήλωση από τον Συντονιστή στην οποία να αναφέρεται: 
«Η έρευνα & οι Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες / Μεταδιδάκτορες που συµµετέχουν στην έρευνα & 
εκπονούν διδακτορική διατριβή άµεσα σχετιζόµενη µε το συγκεκριµένο ερευνητικό έργο δεν 
χρηµατοδοτούνται από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα (π.χ υποτροφία 
«Ηράκλειτος», «ΙΚΥ», Γ.Γ.Ε.Τ κλπ) ή άλλη δηµόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή» 

Οι προτάσεις υποβάλλονται στη ∆ιαχειριστική Αρχή Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 
στη διεύθυνση Πιττακού 2-4 και Περιάνδρου Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, τις ώρες 09:00 – 14:00 όλες τις 
εργάσιµες ηµέρες Όλα τα έντυπα στοιχεία θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του φορέα και την 
υπογραφή των αρµοδίων. 

 

11. Χρηματοδοτήσεις 
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Από την 1/1/2011 η διαδικασία χρηµατοδότησης των πράξεων του ΕΣΠΑ πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 2/51571/0020/30.07.2010 που αφορά στη λειτουργία 
Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ, και στον Οδηγό λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασµού 
ΕΣΠΑ (αρ. πρ. 2164/ΕΥΘΥ 181/20-01-2011), προκειµένου να εξασφαλιστεί η στοχευµένη και 
ταχεία χρηµατοδότηση των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων σύµφωνα µε την πρόοδο 
υλοποίησής τους ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις, η είσπραξη της 
αντίστοιχης κοινοτικής συνδροµής. 0 
Τα βασικά σηµεία για την υποβολή του πρώτου Αιτήµατος Χρηµατοδότησης από το 
∆ικαιούχο, συνοψίζονται στα παρακάτω:  

1. Ο ∆ικαιούχος της Πράξης µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και της 
έγκρισης/προέγκρισης των πιστώσεων µπορεί να προχωρήσει στην υποβολή Αιτήµατος 
Χρηµατοδότησης συµπληρώνοντας τον τυποποιηµένο Πίνακα Αιτήµατος 
Χρηµατοδότησης (Πίνακας ΙΙ).  

2. Στις περιπτώσεις πράξεων χωρίς υπόλογο (Ειδικοί Λογαριασµοί) θα πρέπει να ανοιχτεί 
τραπεζικός λογαριασµός και να συµπληρωθούν τα σχετικά στοιχεία (IBAN & τράπεζα). Με 
την υποβολή του Αιτήµατος Χρηµατοδότησης ο ∆ικαιούχος αποστέλλει και παραστατικά της 
τράπεζας τα οποία πιστοποιούν το ∆ικαιούχο του τραπεζικού λογαριασµού.  

3. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συµπλήρωση των λογαριασµών (ΙBAN) και των 
ΑΦΜ, δεδοµένου ότι όπου υπάρξουν λάθη δεν θα γίνουν εγκαίρως οι χρηµατοδοτήσεις.  

4. Συµπληρώνονται οι στήλες που αφορούν στα Αιτούµενα Ποσά Χρηµατοδότησης µε έναρξη 
από τον επόµενο µήνα από την υποβολή και αποστολή του αιτήµατος έως και το ∆εκέµβριο 
2011. ∆ηλαδή για αίτηµα που θα υποβληθεί εντός του Απριλίου τα αιτούµενα ποσά θα είναι 
συµπληρωµένα από το Μάιο και µετά.  

5. Το σύνολο των αιτούµενων χρηµατοδοτήσεων για το 2011 δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 
εγκεκριµένες ετήσιες πιστώσεις όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση έγκρισης/προέγκρισης 
του ΥΠΟΙΑΝ.  

6. Το Αίτηµα Χρηµατοδότησης υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στην ΕΥ∆ 
ΕΠΕ∆ΒΜ (Μονάδα Β’).  

 
Αναλυτικές οδηγίες για την συµπλήρωση και υποβολή των αιτηµάτων χρηµατοδότησης 
από τους ∆ικαιούχους παρέχονται στο έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ µε αρ. πρ. 2382/25-2-
11 «Αποστολή Οδηγού λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ & υποβολή Αιτηµάτων 
Χρηµατοδότησης Απριλίου – ∆εκεµβρίου 2011» το οποίο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα 
του ΕΠΕ∆ΒΜ http://www.edulll.gr/?cat=92 

12. Επιλέξιμες Δαπάνες  

Από το σύνολο του διαθέσιµου π.υ. κάθε Πράξης, ποσοστό 17% επί των υποέργων που θα 
υλοποιηθούν µε ίδια µέσα θα καλύψει έµµεσες δαπάνες (σύµφωνα µε το εγκριθέν από την ΕΕ 
και υπό θέσπιση ποσοστό κατ’ αποκοπήν έµµεσων δαπανών). 

Το υπολειπόµενο ποσό θα καλύψει Άµεσες ∆απάνες. Ενδεικτικά οι Επιλέξιµες Άµεσες ∆απάνες 
µε βάση την Πρόσκληση είναι οι εξής: 

 

Α.1. Αποζηµίωση Συντονιστή  της κύριας ερευνητικής οµάδας: 

Ο Συντονιστής της κύριας ερευνητικής οµάδας ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος για την 
παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, τον συντονισµό των εργασιών των 
τριών τουλάχιστον συνεργαζόµενων ερευνητικών οµάδων, καθώς και για την σύνταξη των 
αναλυτικών εκθέσεων για την πρόοδο του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, δύναται να 
αποζηµιωθεί για το σύνολο του έργου, πέραν της δυνατότητας για αποζηµίωση από τη 
συµµετοχή του στο ερευνητικό έργο αυτό καθ’ αυτό, µέχρι το ποσό των 10.000€. 

Οι µελέτες / εκθέσεις θα υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασµό/ Υπηρεσία Υποστήριξης του 
εκάστοτε Φορέα και θα αποτελούν στοιχείο παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου του 
φυσικού αντικειµένου της ερευνητικής οµάδας. 
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Α.2. Αποζηµίωση ερευνητών – µελών της κύριας ερευνητικής οµάδας: 

Οι υπεύθυνοι των ερευνητικών οµάδων, καθώς και τα µέλη της κύριας ερευνητικής οµάδας είναι 
δυνατόν να αποζηµιωθούν για τη συµµετοχή τους στη διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας.  

Α.3. Αποζηµίωση άλλων συνεργατών:  

Τα µέλη της οµάδας εξωτερικών συνεργατών είναι δυνατόν να αποζηµιωθούν για τη συµµετοχή 
τους στη διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας. Επίσης είναι δυνατές και µπορεί να 
προβλεφθούν αµοιβές σε πρόσωπα που απασχολούνται για την επίτευξη των στόχων του 
έργου, όπως εµπειρογνωµόνων, µελών ΕΤΠ, τεχνικών εργαστηριών, εργαστηριακών 
συνεργατών, σπουδαστών, τελειοφοίτων και αποφοίτων ΑΕΙ.  

Α.4. Έξοδα Ταξιδίων:  

Καλύπτονται οι µετακινήσεις: 
� Των µελών της κύριας ερευνητικής οµάδας (ΚΕΟ) και της οµάδας εξωτερικών 

συνεργατών (ΟΕΣ) συµπεριλαµβανοµένων και των Υ∆ που εκπονούν διδακτορική 
διατριβή σχετική µε το αντικείµενο της έρευνας και δεν χρηµατοδοτούνται από 
άλλη πηγή (εκτός από τους προπτυχιακούς και τους µεταπτυχιακούς φοιτητές) 
για α) συµµετοχή µε ανακοίνωση σε συνέδρια, β) παρακολούθηση σεµιναρίων, άµεσα 
σχετιζόµενων µε το θέµα της έρευνας γ) συνεργασία µε εξω-ιδρυµατικό µέλος της 
ερευνητικής οµάδας ή /και µε σχετική ερευνητική οµάδα ή/ και Ερευνητικό Κέντρο για 
θέµατα σχετιζόµενων µε το θέµα της έρευνας,  

� Των µελών της ΚΕΟ και της ΟΕΣ  για έρευνα πεδίου, µετρήσεις, επιτόπια συλλογή 
δεδοµένων κλπ., άµεσα συνδεόµενων µε τον πυρήνα εργασιών του ερευνητικού αυτού 
προγράµµατος.  

 

Οι παραπάνω µετακινήσεις θα συνοδεύονται από Εκθέσεις Πεπραγµένων µε περιγραφή του 
αντικειµένου που υλοποιήθηκε σε συσχετισµό µε συγκεκριµένα Πακέτα Εργασίας και 
Παραδοτέα. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω µετακινήσεων καλύπτονται οι δαπάνες µετακίνησης καθώς και 
διαµονής. 

Το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης σε όλες τις περιπτώσεις καθορίζεται µε βάση τα 
προβλεπόµενα στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ / Υπηρεσίες Υποστήριξης των Ερευνητικών Κέντρων.  

Α.5. ∆απάνες Αποσβέσεων /Προµήθεια Εξοπλισµού - Λογισµικού:  

Χρηµατοδοτείται είτε απόκτηση παγίων (εξοπλισµού κλπ) σύµφωνα µε το άρθρο 26 της 
ΥΠΑΣΥ∆, είτε κάλυψη αποσβέσεων εξοπλισµού σύµφωνα µε το άρθρο 27 της ΥΠΑΣΥ∆. 
«Αποσβέσεις Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού» και οι «Αποσβέσεις Ασωµάτων 
Ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης». Πρόκειται για συµπλήρωση της 
υπάρχουσας εργαστηριακής υποδοµής και εξοπλισµού / λογισµικού του Τµήµατος, ώστε να 
καταστεί δυνατή η εκπόνηση της προτεινόµενης έρευνας. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να είναι 
µικρής έκτασης και προϋπολογισµού, δεδοµένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
χρηµατοδότηση της έρευνας, θεωρείται ότι τα Τµήµατα που υποβάλουν την πρόταση 
συµµετοχής, διαθέτουν την βασική υποδοµή και τη γνώση για τη αξιοποίηση της στο θεµατικό 
πεδίο αναφοράς.  
Α.6. Υλικά Άµεσης Ανάλωσης: 
Υλικά άµεσης ανάλωσης, στα οποία περιλαµβάνονται τα εργαστηριακά αναλώσιµα και τα 
αντιδραστήρια.  
 
 
 
Α.7. Έντυπα και Γραφική Ύλη: 
Η προµήθεια εντύπου υλικού, γραφικής ύλης, αναλωσίµων Η/Υ καθώς και αναλωσίµων υλικών 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων κλπ, που τεκµηριωµένα είναι αναγκαία για την υλοποίηση του 
ερευνητικού έργου.  
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Α.8. Έξοδα Προβολής και ∆ιαφήµισης:  

Καλύπτονται οι δαπάνες δηµοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων, όπως η 
συµµετοχή των µελών της ερευνητικής οµάδας (εκτός από τους προπτυχιακούς και τους 
µεταπτυχιακούς φοιτητές) σε συνέδρια µε ανακοίνωση ή poster, οι δηµοσιεύσεις σε έγκριτα 
επιστηµονικά περιοδικά, η έκδοση µονογραφιών µη-χρηµατοδοτούµενων από άλλη πηγή και 
χωρίς εµπορική διάθεση, τα poster, οι δαπάνες προετοιµασίας των δηµοσιεύσεων και πιθανών 
δαπανών προς τρίτους για δικαιώµατα δηµοσίευσης, δαπάνες εκτύπωσης κλπ. 
Σηµειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις παρουσίασης αποτελεσµάτων (δηµοσιεύσεις, 
διδακτορικές διατριβές, κλπ.) θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή χρηµατοδότησης που είναι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Α.9. Αµοιβές Αξιολόγησης:  

Αφορά αµοιβές αξιολόγησης  για τη διακριτή δράση µε αντικείµενο την «αξιολόγηση της 
Πράξης» Παραδοτέο της δράσης είναι η «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» στο τέλος του έργου, µε 
συγκεκριµένες προτάσεις για αποτελεσµατικότερη εκπόνηση αντιστοίχων προγραµµάτων. 
 
 
(ια) Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
Για τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) ισχύει ότι προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε Αρ.Πρ.14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008, Άρθρο 28 και Τροποποίηση 
αυτής καθώς και στο Aρ.Πρωτ.4119 /22-06-2009 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής 
πληρωµής του ΥΠΟΙΟ. 
 
Επισηµαίνεται ότι επιλέξιµη µπορεί να θεωρηθεί και οποιαδήποτε άλλη Άµεση ∆απάνη η 
οποία τεκµηριωµένα συµβάλλει στην οµαλή πορεία υλοποίησης του φυσικού 
αντικειµένου των πράξεων.  

 

13. Οικονομική Παρακολούθηση Πράξεως (Ερευνητικού Έργου) 
Επισηµαίνεται ότι για κάθε Πράξη (Ερευνητικό Έργο) θα πρέπει α) να τηρείται ξεχωριστός 
τραπεζικός λογαριασµός β) να υπάρχει ξεχωριστός οικονοµικός φάκελος τήρησης των 
παραστατικών για κάθε πηγή χρηµατοδότησης και γ) να χαρακτηρίζονται τα παραστατικά µε 
οποιονδήποτε κωδικό του έργου στο οποίο χρεώνονται ή µε το MIS της Πράξης. 

 14. Υποέργα – Νομικές Δεσμεύσεις 

 

14.1. Υποέργα που εκτελούνται με ίδια μέσα - Απόφαση Εκτέλεσης με 
ίδια μέσα 
(α) Πλαίσιο για υλοποίηση έργων  µε ίδια µέσα 
Για την έκδοση από το δικαιούχο της απόφασης εκτέλεσης υποέργων µε ίδια µέσα, των 
οποίων η παρακολούθηση είναι αρµοδιότητα της Μονάδας Β3 της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε τις επιταγές του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου (Σ∆Ε), 
λαµβάνονται υπόψη τα σχετικά έγγραφα τα οποία είναι: η απόφαση ένταξης της πράξης, το 
εγκεκριµένο Τ∆Π, το σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και το συµφωνητικό 
συνεργασίας της κάθε συνεργαζόµενης ερευνητικής οµάδας.  
Όπου κρίνεται απαραίτητο αντλούνται πρόσθετα στοιχεία από το εγκεκριµένο έντυπο υποβολής 
της πράξης. 
Επισηµαίνεται δε ότι στο υποέργο εκτέλεσης µε ίδια µέσα οι ενέργειες της κάθε ερευνητικής 
οµάδας που συµµετέχει στην Πρόταση θα αποτυπωθούν ως διακριτή δράση,  µε  δύο 
επιπρόσθετες διακριτές δράσεις για την α)υποχρεωτική αξιολόγηση και   β) την υποστήριξη 
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του υποέργου ( ∆ιοικητική /Οικονοµική/Τεχνική διαχείριση, ∆ηµοσιότητα, Αξιολόγηση της 
Πράξης)     
     

(β) Περιεχόµενο απόφασης εκτέλεσης µε ίδια µέσα 
Στο Περιεχόµενο της απόφασης εκτέλεσης υποέργου µε ίδια µέσα, µετά από τα έχοντας 
υπόψη και συµπληρωµατικά, περιλαµβάνονται: 
i. Η περιγραφή του υποέργου (για το σύνολο του υποέργου αποτυπώνεται η σύντοµη 

περιγραφή του φυσικού αντικειµένου, ο προϋπολογισµός του και η χρονική διάρκεια 
υλοποίησης) 

ii. ο τρόπος επίτευξης του στόχου για το υποέργο, όπως αναφέρονται στην απόφαση 
ένταξης και το Τ∆Π (η σύντοµη περιγραφή του φυσικού αντικειµένου µε τις αντίστοιχες 
δράσεις που εκτελούνται, σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης, το Τ∆Π ) 

iii. το/α παραδοτέο/α (όπως αναφέρονται στην απόφαση ένταξης και το Τ∆Π) 
iv. το χρονοδιάγραµµα (µε έναρξη την πραγµατική και εντός των ορίων επιλεξιµότητας 

ηµεροµηνία και λήξη εντός των επιλέξιµων ορίων). 
v. εκτιµώµενο κόστος άµεσων δαπανών (το συνολικό κόστος των δράσεων των 

ερευνητικών οµάδων καθώς και των επιπρόσθετων δύο δράσεων.) 
vi. εκτιµώµενο κόστος έµµεσων δαπανών (αυτό ορίζεται στο σύνολό τους µετά από το 

αποτέλεσµα της µεθόδου υπολογισµού και µέσα στο ποσοστό το οποίο θα ορισθεί  µε 
έγγραφο της ΕΥ∆) 

vii. ορισµός υπευθύνου υποέργου {(συνηµµένη απόφαση αρµοδίου συλλογικού οργάνου,  
(προτείνεται να είναι ο Συντονιστής)} 

viii. επεξηγηµατικός πίνακας (1) (συνηµµένος αναλυτικός πίνακας ανθρωπίνων πόρων µε 
καταγραφή κατηγοριών δαπανών κατά οµάδες, ανθρωποµήνες απασχόλησης και 
εκτιµώµενο κόστος) 

ix. επεξηγηµατικός πίνακας (2) (συνηµµένος αναλυτικός πίνακας εκτιµώµενης 
κοστολόγησης λίστας εισροών µε καταγραφή προµηθειών/υπηρεσιών, τίτλο αυτών και 
εκτιµώµενο κόστος) 

 
(γ) Απαιτούµενες ∆ιαδικασίες 
Οι διαδικασίες που απαιτούνται για να γίνει αποδεκτή η υλοποίηση των υποέργων, οι οποίες 
ξεκινούν µετά την έκδοση και καταχώρηση στο ΟΠΣ της απόφασης ένταξης της πράξης και του 
Τ∆Π, είναι: 
i. διαβίβαση από την ΕΥ∆ (Μονάδα Β3) προς το δικαιούχο πρότυπου σχεδίου απόφασης 

εκτέλεσης του υποέργου µε ίδια µέσα (το σχέδιο έχει διαµορφωθεί έτσι ώστε να ικανοποιεί 
τις πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται από τη λίστα ελέγχου του Σ∆Ε.  

ii. υποβολή του σχεδίου από το δικαιούχο προς την ΕΥ∆ (το υποβληθέν σχέδιο 
συµπληρώνεται από τον υπεύθυνο της πράξης και µετά από εισήγησή του αποστέλλεται 
στην ΕΥ∆ µε διαβιβαστικό υπογεγραµµένο από τον πρόεδρο της Ε.Ε. Είναι στην ευχέρεια 
του φορέα το σχέδιο να συνυπογραφεί και από τον πρόεδρο της Ε.Ε. Συγχρόνως 
αποστέλλεται και ο ορισµός του υπευθύνου του υποέργου από το αρµόδιο συλλογικό 
όργανο). 

iii. έλεγχος και προέγκριση του  σχεδίου το οποίο υπεβλήθη στην ΕΥ∆ (εφόσον 
διαπιστωθεί η αρτιότητά του, διατυπώνεται έγγραφα η σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆, η 
οποία κοινοποιείται στο δικαιούχο και καταχωρείται στο ΟΠΣ. Σε περίπτωση ανάγκης 
διορθώσεων, διευκρινίσεων κλπ, επανυποβάλλεται το διορθωµένο σχέδιο ώστε να εκδοθεί 
η σύµφωνη γνώµη). 

iv. αποστολή της τελικής απόφασης εκτέλεσης µε ίδια µέσα προς την ΕΥ∆ (η τελική 
απόφαση εκδίδεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του δικαιούχου σύµφωνα µε τυχόν 
παρατηρήσεις οι οποίες διατυπώθηκαν από την ΕΥ∆ και αποστέλλεται σ’αυτήν, και 
υπογράφεται από τον Νόµιµο εκπρόσωπο της Επιτροπής Ερευνών.). 

 



 
17 

(δ) Υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ τις οποίες πρέπει να έχει πάντα υπόψη του και να τηρεί ο δικαιούχος κατά τη 
σύνταξη και εφαρµογή της απόφασης εκτέλεσης του υποέργου µε ίδια µέσα είναι: 
i. η εφαρµογή του πλαισίου των απαιτούµενων ενεργειών για τους διαγωνισµούς (να 

µην υπάρχει κατάτµηση δηλ. να είναι στα όρια του πρόχειρου διαγωνισµού, το σύνολο του 
προϋπολογισµού των οµοειδών αντικειµένων µέσα στο υποέργο) 

ii. για τακτικούς και διεθνείς διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων (για προµήθειες αλλά και για 
παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών) αλλά και για πρόχειρους διαγωνισµούς εφόσον το 
αντικείµενό τους δεν είναι συµβατό µε τη φύση του υποέργου µε ίδια µέσα δηµιουργείται 
ξεχωριστό υποέργο (βλ. κατωτέρω 14.2.) 

iii. διαδικασία ανάθεσης σε ετήσια βάση (µετά από τεκµηριωµένη αιτιολόγηση για 
αναλώσιµα, βιβλία, οργάνωση εκδηλώσεων, εκτυπώσεις, εργαστηριακά αναλώσιµα, µπορεί 
οι διαγωνισµοί να επαναλαµβάνονται κάθε έτος) 

iv. αµοιβές εξωτερικών συνεργατών δυνάµει σύµβασης έργου στην οποία τεκµηριώνεται η 
αναγκαιότητά της και το ύψος της αµοιβής) 

 
Η τροποποίηση της απόφασης εκτέλεσης µε ίδια µέσα και η επικαιροποίηση του Τ∆Υ γίνεται 
είτε µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του δικαιούχου προς τη Β3, η οποία µετά από εξέτασή του 
το κάνει ή όχι αποδεκτό, είτε και µετά από τεκµηριωµένη εισήγηση της Β3. 
Οι δυνατότητες ευελιξίας κατά την σύνταξη της απόφασης εκτέλεσης µε ίδια µέσα σε σχέση µε 
την απόφαση ένταξης, είναι περιορισµένες, αλλά το περιθώριό τους πρέπει να συζητείται πάντα 
µε τον αρµόδιο χειριστή της Β3. 
Το αναλυτικό πλαίσιο διενέργειας, πιστοποίησης και υλοποίησης δαπανών θα καθορίζεται στις 
εγκεκριµένες αποφάσεις αυτεπιστασίας, όπου θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
ερευνητικών έργων και φυσικά το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 

14.2. Υποέργα που εκτελούνται με ανάδοχο 
Για τακτικούς και διεθνείς διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων (για προµήθειες αλλά και για 
παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών) αλλά και για πρόχειρους διαγωνισµούς εφόσον το 
αντικείµενό τους δεν είναι συµβατό µε τη φύση του υποέργου µε ίδια µέσα δηµιουργείται 
ξεχωριστό υποέργο. 
Οι εν λόγω διαγωνισµοί διενεργούνται σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τους 
Ειδικούς Λογαριασµούς ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων (και µελλοντικά σύµφωνα µε το 
θεσµικό πλαίσιο των ΝΠΙ∆ του άρθρου 59 του Ν.4009/2011 που θα αναλάβουν τα 
συγχρηµατοδοτούµενα Ερευνητικά Έργα) 
Πριν την προκήρυξη των εν λόγω διαγωνισµών λαµβάνει χώρα προδηµοπρασιακός και 
πριν την σύναψη των σχετικών συµβάσεων προσυµβατικός έλεγχοςαπό τη Μονάδα Γ της 
ΕΥ∆.  

 

15.  Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) 

Μετά την έκδοση της νοµικής δέσµευσης (τελική απόφαση εκτέλεσης µε ίδια µέσα) υποβάλλεται 
άµεσα από το δικαιούχο το Τ∆Υ ηλεκτρονικά (σύµφωνα µε το συνηµµένο πρότυπο Τ∆Υ). Από 
την ηµεροµηνία καταχώρισης του Τ∆Υ στο ΟΠΣ µπορεί να ξεκινήσει ο δικαιούχος να δηλώνει 
δαπάνες. Για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική υποβολή επιλέγεται η οδηγία «δηµιουργία Τ∆Υ 
ΕΚΤ» και κάθε φορά που απαιτείται να υποβληθεί τροποποίηση του Τ∆Υ επιλέγεται η οδηγία 
«άντληση από ΟΠΣ».  
Το Τ∆Υ αποτελείται από 4 τµήµατα: Τµήµα Α (ταυτότητα υποέργου), Τµήµα Β (φυσικό 
αντικείµενο), Τµήµα Γ (χρηµατοδοτικό σχέδιο), Τµήµα ∆ (παράρτηµα ΕΚΤ). 

• στο Τµήµα Α συµπληρώνονται τα στοιχεία της ταυτότητας του υποέργου (υποέργου, 
αναδόχου, επιβλέπουσας υπηρεσίας, υπεύθυνου υποέργου) 
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• στο Τµήµα Β αποτυπώνεται το φυσικό αντικείµενο του υποέργου το οποίο θα 
υλοποιηθεί (σύντοµη περιγραφή, παραδοτέα, διακριτά τµήµατα, χωροθέτηση) 

• στο Τµήµα Γ αποτυπώνεται το χρηµατοδοτικό σχέδιο (κατανοµή άµεσων δαπανών 
υποέργου, κατανοµή έµµεσων δαπανών, εξαµηνιαία κατανοµή δαπανών, µε 
ενσωµατωµένο το ΦΠΑ) 

• στο Τµήµα ∆ συµπληρώνονται οι δείκτες του υποέργου (εκροών, αποτελέσµατος, 
απασχόλησης)      

Μετά την καταχώριση του Τ∆Υ στην ηλεκτρονική υποβολή ενηµερώνεται η ΕΥ∆ µε διαβιβαστικό 
του ΕΛΚΕ. Παράλληλα αποστέλλεται ο πίνακας Μηνιαίων προβλέψεων δαπανών για το 
Υποέργο. 
 

16. Τροποποίηση απόφασης Ένταξης και Τεχνικού ∆ελτίου Εγκεκριµένης Πράξης 
Σχετικά µε τις διαδικασίες τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης και της  
επικαιροποίησης του Τ∆ΕΠ ,αυτές διενεργούνται είτε µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του 
δικαιούχου προς τη Μονάδα Β3 της ΕΥ∆, η οποία µετά από εξέτασή του εισηγείται θετικά ή 
αρνητικά στην αρµόδια για τις αποφάσεις ένταξης Μονάδα Α2 για διεκπεραίωση. 
 

17. Εξαμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης (ΔΠΠΠ) / 
Δελτίο Αξιολόγησης Προόδου Πράξης (ΔΑΠΠ) 

 
Τα δελτία παρακολούθησης προόδου πράξης υποβάλλονται σύµφωνα µε τους όρους του Σ∆Ε 
και του συµφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης, όπου αναφέρεται: 
«…υποβάλλονται εντός 20 ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη του κάθε εξαµήνου …». ∆ηλαδή 
το δελτίο του 1ου εξαµήνου υποβάλλεται µέχρι 20 Ιουλίου του ιδίου έτους, ενώ του 2ου εξαµήνου 
µέχρι 20 Ιανουαρίου του επόµενου έτους. 
Η εξαµηνιαία παρακολούθηση  της προόδου της πράξης περιλαµβάνει δύο φάσεις:  

1. Α’ ΦΑΣΗ:  
Το δελτίο παρακολούθησης προόδου της πράξης (∆ΠΠΠ) υποβάλλεται από το δικαιούχο 
στην ΕΥ∆ µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης, ανεξάρτητα από τη προέγκριση 
των αποφάσεων των υποέργων και την ένταξη των Τ∆Υ. Συντάσσεται δε από τον υπεύθυνο της 
πράξης. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στη καταγραφή του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου το οποίο υλοποιήθηκε µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του δελτίου, καθώς και στο 
φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο το οποίο προγραµµατίζεται να υλοποιηθεί στο επόµενο 
εξάµηνο.  
Οι δείκτες οι οποίοι ζητούνται στο παράρτηµα annex XXIII πρέπει προσεκτικά να 
καταγράφονται, αντλώντας τα στοιχεία από τις πηγές τους π.χ. γραµµατείες,  διότι θεωρούνται 
πολύ σηµαντικά από την Ε.Ε.  

 
(1α) Περιεχόµενο δελτίου παρακολούθησης προόδου της Πράξης: 

i. Γενικά στοιχεία της πράξης (mis, περίοδο αναφοράς, πρωτόκολλο, στοιχεία 
υπευθύνου πράξης) 

ii. Προβλεπόµενες ηµεροµηνίες εξέλιξης υποέργων 
iii. ∆είκτες παρακολούθησης πράξης (πραγµατοποιηθείσα τιµή των δεικτών) 
iv. Αλυτα προβλήµατα, ∆ιορθωτικές ενέργειες (προτάσεις υπευθύνου πράξης) 
v. Σχόλια και παρατηρήσεις (προγραµµατισµός υπηρεσιών, ποσότητες) 
 

(1β) Περιεχόµενο του/των δελτίου/ων παρακολούθησης προόδου Υποέργου/ων: 
i. Γενικά στοιχεία υποέργου (τίτλος πράξης, τίτλος υποέργου) 
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ii. Φυσική πρόοδος υποέργου (σύντοµη περιγραφή υλοποιηθέντων δράσεων, επόµενος 
προγραµµατισµός, ποσότητες) 

iii. ∆είκτες παρακολούθησης (πραγµατοποιηθείσες ποσότητες) 
iv. Οικονοµική πρόοδος υποέργου (απόκλιση, αιτιολόγηση, ανακατανοµή π/υ) 
v. Παράρτηµα annex XXIII (σηµαντικός για την Ε.Ε. πίνακας στοιχείων άµεσα 

ωφελούµενων από το υποέργο φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων, µεταδιδακτόρων 
ερευνητών, µετακαλούµενοι ερευνητές εξωτερικού, ερευνητών, ειδικών λειτουργών κλπ. 
για: την εργασιακή τους κατάσταση, ηλικιακή τους κατανοµή, άτοµα ευάλωτης οµάδας, 
µορφωτικό τους επίπεδο. Ο κάθε ωφελούµενος πρέπει να καταµετράται µία φορά 
ανεξάρτητα αν συµµετέχει σε περισσότερα του ενός υποέργα ή δράσεις της ίδιας 
πράξης) 

 
Στο Υποέργο υλοποίησης µε ίδια µέσα στα δελτία (∆ΠΠΠ), θα φαίνεται η συνολική πορεία του 
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και των παραδοτέων της έρευνας. Θα συνοδεύεται όµως 
υποχρεωτικά από αναλυτικό παράρτηµα στο οποίο θα φαίνεται ανά ερευνητική οµάδα η πορεία 
του φυσικού αντικειµένου και των παραδοτέων σε συσχετισµό µε το οικονοµικό αντικείµενο. 
 

2. Β’ ΦΑΣΗ: 
Η ΕΥ∆ στη συνέχεια συνεκτιµώντας όλα τα σχετικά στοιχεία (δήλωση δαπανών, 
περιεχόµενο εξαµηνιαίου, επαληθεύσεις και οποιαδήποτε πληροφορία,  σε σχέση µε την 
απόφαση ένταξης, τις νοµικές δεσµεύσεις, το Τ∆Π, το Τ∆Υ, το Σ∆Ε κλπ), συντάσσει και 
καταχωρεί στο ΟΠΣ εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών µετά την  καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής του ∆ΠΠ της Πράξης το δελτίο αξιολόγησης προόδου της πράξης(∆ΑΠΠ). 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι στη περίπτωση που ο δικαιούχος καθυστερήσει να υποβάλει το ∆ΠΠΠ, 
η ΕΥ∆ είναι υποχρεωµένη να συντάξει το ∆ΑΠΠ µε ό,τι στοιχεία έχει στη διάθεσή της.  
Για τη σύνταξη του ∆ΑΠΠ: 

• Εξετάζεται η πρόοδος των νοµικών δεσµεύσεων και των ετήσιων ποιοτικών & ποσοτικών 
στόχων 

• Προσδιορίζονται και αξιολογούνται οι τυχόν αποκλίσεις 

• Προτείνονται τυχόν διορθωτικές ενέργειες 

• Εκτιµάται η ρεαλιστικότητα των προβλέψεων της προόδου του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου 

 

18. Διαδικασία Δήλωσης Δαπανών 
 

Τα δελτία δήλωσης δαπανών σύµφωνα µε το Σ.∆.Ε. και Σύµφωνο Αποδοχής Όρων της 
Απόφασης Ένταξης Πράξης (ΣΑΟ, άρθ.4) :  «… υποβάλλονται εντός 10 ηµερολογιακών 
ηµερών από τη λήξη του κάθε ηµερολογιακού µήνα…» ∆ηλαδή οι δαπάνες του Ιανουαρίου, µε 
όλα τα απαιτούµενα συνοδευτικά, δηλώνονται στην ΕΥ∆ µέχρι 10 Φεβρουαρίου.  
Οι δαπάνες οι οποίες δηλώνονται θα πρέπει να είναι: 

1. «επιλέξιµες».  
2. «εντός της επιλέξιµης περιόδου υλοποίησης του υποέργου».  
3. «σε αντιστοιχία µε παραστατικά».  
4. «εξοφληµένες» και  
5. « σε αντιστοιχία µε φυσικό αντικείµενο του υποέργου».  
 

Για την συµπλήρωση και υποβολή µηνιαίου δελτίου δήλωσης δαπανών (∆∆∆) 
συντάσσονται από το δικαιούχο ξεχωριστά ∆∆∆, για κάθε υποέργο, είτε είναι εκτέλεσης µε ίδια 
µέσα είτε είναι προµηθειών και υπηρεσιών, µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής (εισαγωγή στο 
http://logon.mnec.gr και υποβολή των ∆∆∆ στο www.ops.gr «οδηγίες για δικαιούχους»). Οι 
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συνήθεις καταστάσεις οι οποίες εµφανίζονται στην ηλεκτρονική υποβολή για τους δικαιούχους 
είναι: «υπό υποβολή» και «υποβλήθηκε». Ενέργειες δε οι οποίες µπορούν να γίνουν στα ∆∆∆ 
από τους δικαιούχους είναι: «διόρθωση», «επισκόπηση», «νέα έκδοση», «αντιγραφή», 
«διαγραφή» και «εξαγωγή»). 
 
Η αποστολή του ∆∆∆  προς την  ΕΥ∆ , θα πρέπει να συνοδεύεται:  
Α. για τα υποέργα εκτέλεσης µε ίδια µέσα (Αυτεπιστασία) µε: 
o το διαβιβαστικό 
o το ∆∆∆ (εκτύπωση από Ηλ. Υποβολή) 
o την Λογιστική κατάσταση µε τα στοιχεία πληρωµών. (όταν εξάγεται άµεσα από το λογιστικό 

σύστηµα του ∆ικαιούχου) 
o διαφορετικά το Αναλυτικό καθολικό / Καρτέλα έργου συνοδευόµενο από εξωλογιστική 

κατάσταση.  
o την Λογιστική η Εξωλογιστική κατάσταση µε τα στοιχεία πληρωµών. Τα αναφερόµενα ποσά  

της κατάστασης πρέπει να ταυτίζονται µε τα ποσά που δηλώθηκαν στο υποβληθέν µηνιαίο. 
o την Μηνιαία κίνηση Λογαριασµού / εκτύπωση από την Τράπεζα (extrait) 
o την Λίστα συµβάσεων την πρώτη φορά και κάθε φορά που επικαιροποιείται (αριθµ. 

Συµβασης, Επωνυµία, Έναρξη/Λήξη, Συνολικό Ποσό και ∆ραστηριότητα µε παραδοτέο) 
Β.για τα υποέργα  προµήθειας / παροχής υπηρεσιών µε: 
o το διαβιβαστικό   
o το ∆∆∆ (εκτύπωση από Ηλ. Υποβολή) 
o την Σύµβαση  (και ότι αφορά την εγκεκριµένη νοµική δέσµευση / διαδροµή   
o                         ελέγχου, π.χ. Πρακτικό Κατακύρωσης, Απόφαση Ανάθεσης κτλ.) 
o το Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής 
o το Τιµολόγιο Αναδόχου 
o το Αναλυτικό Καθολικό (επαλήθευση καταχώρησης στη λογιστ. µερίδα έργου)                                                     
o το Αποδεικτικό εξόφλησης (προστέθηκε για τη διαδροµή ελέγχου) 
o την Μηνιαία Κίνηση Λογαριασµού / εκτύπωση από την Τράπεζα (extrait) 
 
Σε περίπτωση αναγκαίου και πλήρως αιτιολογηµένου αιτήµατος διόρθωσης ελεγµένου ∆∆∆, 
υποβάλλεται αυτό στην ΕΥ∆ η οποία µετά από εξέτασή του προχωράει στις δέουσες ενέργειες.    
 
Σηµειώνεται ότι δεν µπορεί να γίνει διόρθωση των ελεγµένων ∆∆∆ µετά τη πιστοποίηση των 
δαπανών του ΕΠΕ∆ΒΜ (διεξάγεται δύο φορές το χρόνο), αλλά ακολουθείται η διαδικασία 
δηµοσιονοµικής διόρθωσης.  

19. Διοικητική επαλήθευση 

Μετά την εξέταση του ∆∆∆ ζητούνται από την ΕΥ∆  δειγµατοληπτικά παραστατικά της 
λογιστικής κατάστασης, ώστε να επιβεβαιωθεί η νοµιµότητα και η συνάφεια της σχετικής 
δαπάνης µε το φυσικό αντικείµενο του υποέργου. 
Σύµφωνα  µε Τροποποίηση της ΥΠΑΣΥ∆ (07/10, αρθ. 42):  η προθεσµία για τη ∆ιοικητική 
Επαλήθευση των ∆∆∆ ορίζεται µέχρι δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή του ∆ελτίου 
∆ήλωσης ∆απάνης από το δικαιούχο. 
 
Η διοικητική επαλήθευση για τα  υποέργα εκτέλεσης µε ίδια µέσα γίνεται σε δύο φάσεις 
� η πρώτη Φάση στο 100%, ελέγχοντας το ∆∆∆ και το σύνολο των επισυναπτόµενων 

προαναφερόµενων εγγράφων/παραστατικών (κεφάλαιο 14 παράγραφος Α). 
� η δεύτερη Φάση σε ποσοστό ≤ 10, ελέγχοντας συγκεκριµένα παραστατικά, από διάφορες 

κατηγορίες δαπανών,  που εµφανίζονταν στην λογιστική κατάσταση του ∆∆∆. Η επιλογή 
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των παραστατικών γίνεται από την ΕΥ∆ και κοινοποιείται µε e-mail  στους ∆ικαιούχους για 
την άµεση υποβολή τους. 

   
Η διοικητική επαλήθευση, για τα υποέργα προµηθειών/παροχής υπηρεσιών, γίνεται σε 
µία φάση στο 100%, ελέγχοντας το ∆∆∆ και το σύνολο των επισυναπτόµενων 
προαναφερόµενων εγγράφων/παραστατικών (κεφάλαιο 14 παράγραφος Β).  

20. Αντικατάσταση Συντονιστή και Μελών Ερευνητικής Ομάδας 
  

Αν κατά την διάρκεια υλοποίησης της έρευνας, κάποιο µέλος της κύριας ερευνητικής οµάδας ή 
της οµάδας εξωτερικών συνεργατών, αδυνατεί να συνεχίσει, τότε ο Συντονιστής είναι 
υποχρεωµένος να τον αντικαταστήσει µε άλλο µέλος αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχής 
ειδικότητας. Για την αντικατάσταση των µελών της Κύριας Ερευνητικής Οµάδας (ΚΕΟ), 
ενηµερώνεται η ∆ιαχειριστική Αρχή µε τεκµηριωµένη εισήγηση του Συντονιστή. Η ∆ιαχειριστική 
Αρχή διατηρεί το δικαίωµα µη αποδοχής της αντικατάστασης αυτής αιτιολογηµένα.  

Η αντικατάσταση του Συντονιστή ή των Επιστηµονικών Υπευθύνων της ερευνητικής οµάδας, 
ακριβώς επειδή το πρόσωπο του Συντονιστή και των Επιστηµονικών υπευθύνων αποτέλεσε 
καθοριστικό στοιχείο στην αξιολόγηση, επιτρέπεται µόνο για λόγους ανωτέρας βίας, οι οποίοι 
τεκµηριώνονται. Η αντικατάσταση αυτή γίνεται από άτοµο αντίστοιχων προσόντων µε 
δυνατότητα επιλογής από τα µέλη της κύριας ερευνητικής οµάδας υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν εξασφαλιστεί και επικυρωθεί οι σχετικές αποφάσεις από το ίδιο Όργανο (Επιτροπή 
Ερευνών ή Αρµόδια Υπηρεσία) που τους είχε ορίσει αρχικά και µετά από σύµφωνη γνώµη της 
∆ιαχειριστικής Αρχής. 

Ειδικά για την περίπτωση συνταξιοδότησης του Συντονιστή ή των Επιστηµονικών Υπευθύνων 
ισχύουν τα εξής: 

Πριν την έναρξη του ερευνητικού έργου (ο χρόνος υπολογιζόµενος βάσει της ηµεροµηνίας 
έναρξης ερευνητικού έργου που δηλώνεται στο Τεχνικό ∆ελτίο), εφαρµόζεται ο ανωτέρω 
περιορισµός περί ανωτέρας βίας και έτσι αντικατάσταση µπορεί να γίνει µόνο εάν η 
συνταξιοδότηση γίνεται  για έκτακτους λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας. Τονίζεται ότι εάν 
πρόκειται για µία προγραµµατισµένη συνταξιοδότηση δε συντρέχουν έκτακτοι λόγοι ούτε λόγοι 
ανωτέρας βίας και άρα δεν είναι επιτρεπτή η αντικατάσταση του Συντονιστή ή των 
Επιστηµονικών Υπευθύνων) και συνεπώς δεν δύναται να προχωρήσει η χρηµατοδότηση του 
ερευνητικού έργου.  

Μετά την έναρξη του ερευνητικού έργου, επιτρέπεται η αντικατάσταση του Συντονιστή και των 
Επιστηµονικών Υπευθύνων λόγω συνταξιοδότησης επειδή διαχειριστικά δεν νοείται εφαρµογή 
µίας τέτοιας απαγόρευσης (δε νοείται ούτε διακοπή του ερευνητικού έργου ούτε διακοπή της 
χρηµατοδότησης)  

Για συνταξιοδοτήσεις Συντονιστών και Επιστηµονικών Υπευθύνων που γίνονται για έκτακτους 
λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας ή για συνταξιοδοτήσεις που λαµβάνουν χώρα µετά την  έναρξη 
του ερευνητικού έργου και µετά (ο χρόνος υπολογιζόµενος βάσει της ηµεροµηνίας έναρξης 
ερευνητικού έργου που δηλώνεται στο Τεχνικό ∆ελτίο) η αντικατάσταση αυτή γίνεται από άτοµο 
αντίστοιχων προσόντων µε δυνατότητα επιλογής από τα µέλη της κύριας ερευνητικής οµάδας 
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλιστεί και επικυρωθεί οι σχετικές αποφάσεις από το ίδιο 
Όργανο (Επιτροπή Ερευνών ή Αρµόδια Υπηρεσία) που τους είχε ορίσει αρχικά και µετά από 
σύµφωνη γνώµη της ∆ιαχειριστικής Αρχής.  

 


